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Biblioteksbetjening af børn 

 

Indledning 

Bibliotekernes arbejde med litteratur og kultur for, med og af små børn er på 

dagsordenen flere steder i landet. I samarbejde med kommuner og kulturaktører 

ydes en stor indsats også for de yngste børn, men der har været en tendens til, at 

indsatserne har koncentreret sig om lidt større børn. Flere forskere indikerer 

væsentligheden af en tidlig indsats, både i forhold til den sproglige udvikling og i 

forhold til børns møde med og indlevelse i kulturens verden. Derfor skal vi sammen 

videreudvikle de mange gode tiltag og intentioner, der allerede findes, og styrke 

samarbejdet blandt aktørerne sammen med og til glæde for førskolebørnene. 

  

Bibliotekerne har en unik position i forhold til at nå de små børn i dagtimerne, og 

de kan gennem det eksperimenterende arbejde være med at udvikle tilbud til de 

helt små børn. Bibliotekerne kan være med til at stimulere læringsprocesser, pirre 

børns fantasi og nysgerrighed og give dem gode muligheder for at udfolde sig aktivt 

og kreativt. 

 

Målet er at gøre biblioteket til en integreret del af alle børns liv allerede fra de er 

helt små, både i forhold til oplevelser, fællesskaber, uformel læring og bibliotekets 

funktion som frirum. Det er i den sammenhæng vigtigt, at der sikres adgang til 

børnene – også i den ubemandede åbningstid. 

 

Formål 

Indsatsområdet har til formål dels at styrke folkebibliotekernes førskoleindsats og 

understøtte, at børn i alderen 0-6 år kan få gode oplevelser med kulturen i centrum 

og dels at styrke folkebibliotekers partnerskaber med folkeskoler om børns møde 

med kultur. 

 

Projekterne kan sigte mod: 

 
- Det æstetiske møde, som udfordrer børns fantasi og nysgerrighed 

- Leg med ord og sprog  

- Aktiviteter, hvor børnene udfolder sig kreativt. 

 

Desuden vil der blive lagt vægt på, at projekterne sigter mod at:  

 

- Inddrage børnene  

- Inddrage skoler, lærere, dagtilbud, pædagoger, sundhedsplejersker, 

sprogkonsulenter, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner mv., evt. i 

form af partnerskaber 

- Inddrage familier. 

 

Yderligere information  
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Yderligere information kan fås hos konsulent Signe Thomsen, 

sth@kulturstyrelsen.dk. 

 

 

 

 


